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23ste DPCG Nieuwsbrief
Januari 2022
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. In deze editie van de DPCG-nieuwsbrief wordt u
geïnformeerd over onder andere recente publicaties, verkregen subsidies, de start van nieuwe projecten,
en de landelijke trainingsdag ‘veneuze resectie en reconstructie’.

Deze nieuwsbrief kunt u ook terugvinden op de site.

Mededelingen van het bestuur en wetenschappelijke commissie
DPCG-jubileum
Onfortuinlijk was de annulering van de lustrumviering voor het 10-jarig DPCG-jubileum. Het plan is om de
viering te verplaatsen naar het voorjaar van 2022. Nadere informatie volgt.

Bestuurswissel
Ignace de Hingh (Catherina Ziekenhuis Eindhoven) en Geertjan van Tienhoven (Amsterdam UMC)
hebben hun plek in het DPCG-bestuur overgedragen aan Jan Willem de Groot (medisch oncoloog, Isala
Klinieken) en Martijn Intven (radiotherapeut, RAKU). Wij willen Ignace en Geertjan bedanken voor de vele
jaren die zij hebben geparticipeerd in het bestuur. Dank!

DPCG-studies
Sporadisch bestaat er onduidelijkheid of een studie kan wordt gelabeld als een ‘DPCG-studie’. Er is
sprake van een DPCG-studie indien aan de volgende criteria wordt voldaan: (1) de studie is voor de start
gepresenteerd op een DPCG werkgroepvergadering en/of goedgekeurd door de wetenschapscommissie
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en (2) tenminste 3 DPCG-centra hebben uiteindelijk deelgenomen aan de studie.

Financiering promotiekosten
In bepaalde gevallen biedt de DPCG een tegemoetkoming voor promotiekosten. Hier zijn specifieke
voorwaarden aan verbonden die zijn terug te vinden op de DPCG-website.

Overdracht nieuwsbrief
Via het e-mailadres nieuwsbrief@dpcg.nl kunt u updates en suggesties aanmelden voor de eerstvolgende
nieuwsbrief.

Aanmelden presentaties voor DPCG-vergadering
Indien u in de toekomst graag een presentatie wilt houden tijdens een DPCG-vergadering, neem dan
contact op met zowel Bibi Vos (b.vos@dpcg.nl) als Olivier Busch (o.r.busch@amsterdamumc.nl).

Agenda
De congressen staan ook vermeld op de site.

2-6 februari 2022

ALPS 2022
Deadline abstract verstreken

16-17 maart 2022

NVGE Digestive Disease Days Voorjaar
Deadline abstracts verstreken

30 maart – 2 april 2022

World Congress IHPBA 2022

New York

Deadline abstracts verstreken

7-9 april 2022

American Surgical Association

Chicago

Deadline abstracts verstreken

19-20 mei 2022

Chirurgiedagen NVvH

19-21 mei 2022

European Surgery Association

Lissabon

Deadline abstracts verstreken
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Pancreas Club Meeting

San Diego

Deadline 15 januari

21-24 mei 2022

European Society of Endocrinology (ESE)

Milaan

22-24 mei 2022

American Association of Endocrine Surgeons

Cleveland

28-29 juni 2022

5D Multidisciplinair Gastro-intestinaal

Ermelo

Oncologie Congres

5-8 juli 2022

International Congress of the European

Krakau

Association for Endoscopic Surgery (EAES)
Deadline abstracts verstreken

DPCG Pancreasdag
Afgelopen december vond de jaarlijkse DPCG Pancreasdag (in samenwerking met Viatris) plaats in een
prachtig kasteeltje op landgoed de Schaffelaar in Barneveld. Er zou dit jaar uitgepakt worden aangezien
er iets te vieren viel: het 10-jarig bestaan van de Dutch Pancreatic Cancer Group. Wegens de geldende
COVID-maatregelen werd afgezien van een volle congreszaal met een aansluitend diner. Dit resulteerde
in een passend alternatief: een hybride vorm van de Pancreasdag.

Sprekers en voorzitters waren vanuit het gehele land afgereisd om te vertellen over de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van pancreaskanker gerelateerd onderzoek. Het programma was
interessant voor diverse specialismen. Zo werd er onder meer stilgestaan bij de optimalisatie van de zorg
vóór en na een pancreasoperatie, werd er gesproken over immuun monitoring tijdens PREOPANC trials
en passeerde de nieuwste fluorescentie technieken de revue. Ingebeld vanuit Engeland wist de keynote
speaker prof. dr. Keith Roberts het publiek te boeien met een rede over het belang van pancreasenzym
suppletie bij patiënten met een pancreascarcinoom.

Naast het inhoudelijke gedeelte waren er ook felicitatievideo’s voor de DPCG van internationale leiders,
waaronder prof. dr. Bassi en prof. dr. Del Chiaro. Vanuit de hele wereld werden de prestaties van de
DPCG erkend en werd de unieke landelijke samenwerking geprezen.

De prijs voor het beste DPCG-onderzoek ging naar arts-onderzoeker Anne Claire Henry die de resultaten
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van de PORSCH trial presenteerde. Tot slot volgde de groepsfoto op anderhalve meter afstand, maar
moest er helaas worden afgezien van de afsluitende borrel. We willen graag nogmaals alle sprekers en
voorzitters bedanken voor hun inzet om de hybride Pancreasdag 2021 mogelijk te maken. Met de belofte
van Olivier Busch om het lustrum in 2022 groots fysiek te vieren werd de dag succesvol afgesloten.

Leonoor Wismans, Nynke Michiels, Anouk Emmen, Ward van Bodegraven, Thijs Schouten en Marc
Besselink.

Landelijke Trainingsdag Veneuze Resectie en Reconstructie
Op woensdag 11 mei 2022 zal in Leiden een landelijke trainingsdag plaatsvinden over resectie- en
reconstructietechnieken bij portomesenteriale veneuze resecties. Deze hands-on cursus is bedoeld voor
DPCG-chirurgen waarbij onder leiding van internationale experts de theorie direct praktisch wordt
toegepast in 3D abdominale modellen.

Deze trainingsdag organiseren wij gezien de toename in veneuze resecties, de verhoogde geassocieerde
morbiditeit en trombose en de variatie in Nederland. Zie de recente publicatie van Groen et al. in British
Journal of Surgery, getiteld ‘Venous wedge and segment resection during pancreatoduodenectomy for
pancreatic cancer: impact on short- and long-term outcomes in a nationwide cohort analysis’.

De dag biedt on-site ruimte voor 20 DPCG-chirurgen. Tijdens deze dag zullen we met drie internationale
experts oefenen en tips and tricks uitwisselen. Wellicht kunnen we ook tot een afgestemd nationaal beleid
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komen.

Bij een eerste inventarisatieronde hebben al verscheidene DPCG chirurgen hun interesse getoond en is
de cursus bijna vol. Bij interesse graag alvast aanmelden bij: j.s.d.mieog@lumc.nl. Verdere details volgen
later.

Martijn Stommel & Sven Mieog.

Deltaplan update
Het afgelopen jaar was een groot succes met diverse acties door arts-onderzoekers, artsen, patiënten en
hun naasten. De Deltawerken in Zeeland werden getrotseerd tijdens een 200 kilometer durende fietstocht,
de Pancre8 roeide 100 kilometer van Vriendschap naar Hoop, en op Ameland werden verschillende
sportieve uitdagingen aangegaan. Het Deltaplan Alvleesklierkanker wil iedereen bedanken voor deze en
vele andere waardevolle initiatieven.
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Living with hope
Lotgenotencontactdag 13 november 2021
Living With Hope kijkt terug op een mooie lotgenotendag alvleesklierkanker. Deze bijeenkomst vond
online plaats op zaterdag 13 november 2021 voor lotgenoten, naasten en nabestaanden.

Deze online lotgenotendag organiseerde Living With Hope samen met de Dutch Pancreatic Cancer
Group. Met medewerking van prof. dr. Casper van Eijck, prof. dr. Joost Klaase, dr. Martijn Stommel, dr.
Judith de Vos en dr. Gijs Patijn. De presentatie was in handen van Klaas Drupsteen. Deze lotgenotendag
was via een livestream vanuit het atrium in het Radboud UMC Experience Center in Nijmegen.

Tijdens de livestream was er informatie vanuit verschillende invalshoeken, onder meer over
ontwikkelingen in de behandeling van alvleesklierkanker, voeding en lichamelijke conditie. Deelnemers
konden hun vragen stellen. Zorgprofessionals beantwoordden deze vragen tijdens de livestream. Via
de website kunt u de Lotgenotendag terugkijken.

Informatiemateriaal
Wij horen nog (te) vaak van patiënten dat deze bij toeval Living with Hope en het Deltaplan ontdekken.
Het zou goed zijn als iedereen in de spreekkamer patiënten op bestaan van beiden wijst. Wij hebben
goede folders (net als Deltaplan) die zijn op te vragen bij secretariaat@livingwithhope.nl. Ook voor ander
vragen kan men hier terecht.

DPCG promoties
Charlotte Heidsma heeft 9 december jongstleden
haar proefschrift, getiteld ‘Risk-stratification
and
https://mailchi.mp/13ee7c9e7325/xpvi09kpj3?e=de9acd0ddb

management

of

pancreatic
Pagina 6 van 17

DPCG nieuwsbrief

17-01-22 13(41

neuroendocrine tumors’, met glans verdedigd.
Felicitaties voor Charlotte en haar promotieteam!

Grants
Recent heeft KWF een subsidie toegekend aan het PREOPANC-4-project (o.l.v. Thomas Stoop namens
Marc Besselink, Casper van Eijck, Quintus Molenaar, Hjalmar van Santvoort, Bas Groot Koerkamp,
Hanneke Wilmink en Judith Rietjens). Van harte gefeliciteerd met deze fantastische prestatie!

Nieuwe arts-onderzoekers
Allard Wijma, voorheen werkzaam als ANIOS chirurgie in het Martini
ziekenhuis Groningen, is per 1 september 2021 gestart als artsonderzoeker bij de HPB-chirurgie in het UMCG. Zijn onderzoek richt
zich op de implementatie en effecten van prehabilitatie bij patiënten die
uitgebreide pancreaschirurgie moeten ondergaan, onder leiding van Joost
Klaase. Hij zet hiermee het werk voort van Laura van Wijk, die een aantal
jaren geleden met de PRIOR-studie de basis heeft gelegd voor
prehabilitatie in Groningen.
Contact: a.g.wijma@umcg.nl | 06 812 106 43

Gaby Strijk is 1 oktober 2021 begonnen met onderzoek in het
ErasmusMC bij de heelkunde. Zij doet onderzoek naar predictieve
circulerende biomarkers voor de reactie op FOLFIRINOX, voortbordurend
op de iKnowIT-studie. In samenwerking met Omnigen is het doel om een
software te ontwikkelen die kan helpen bepalen of een behandeling
geschikt is voor een patiënt. Daarnaast doet Gaby weefselonderzoek naar
de prevalentie van drugable mutaties bij patiënten van ≤60 jaar middels
Next Generation Sequencing, en om te kijken of het haalbaar zou zijn om
dit onderzoek landelijk toe te passen.
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Contact: g.strijk@erasmusmc.nl | 06 110 731 83

Thijs Schouten is per november 2021 gestart als arts-onderzoeker bij de
chirurgie in het RAKU. Na het afronden van zijn studie heeft hij een jaar
gewerkt als ANIOS bij de Heelkunde in St. Antonius ziekenhuis. Zijn
promotietraject zal in het teken staan van het PORSCH-2 project, waarbij
geprobeerd wordt om het reeds effectief bewezen PORSCH algoritme
voor vroege herkenning en minimaal invasieve behandeling van
complicaties na pancreaschirurgie te verbeteren.
Contact: t.j.schouten-6@umcutrecht.nl | tel: 06 467 211 14

Nieuwe studie: MITUCASA
Dendritic Cells loaded with allogeneic tumor lysate (MesoPher) in combination with a CD40
agonist (Mitazalimab) in progressive metastatic pancreatic disease (REACtiVe-2 Trial)

Achtergrond:
In Nederland werd tien jaar geleden pancreaschirurgie gecentraliseerd. Dit heeft er toe geleid dat er nu 15
ziekenhuizen zijn waar pancreaschirurgie plaatsvindt en een gespecialiseerd pancreas MDO is ingericht.
De overige ziekenhuizen in Nederland hebben dit niet en verwijzen daarom patiënten met
pancreastumoren door naar deze pancreasziekenhuizen. Zij voorzien wel in delen van diagnostiek en
behandeling. Om deze reden is de zorg voor veel patiënten met pancreastumoren verspreid over
pancreasziekenhuizen en niet-pancreasziekenhuizen. Naast dit multi-institutionele aspect, is de zorg ook
multidisciplinair.

Momenteel is niet bekend hoe de 15 pancreasnetwerken in Nederland zijn georganiseerd, hoe de zorg
wordt gecoördineerd door de verschillende specialisten en hoe de samenwerking tussen pancreas- en
niet-pancreasziekenhuizen wordt geëvalueerd door de betrokken specialisten. Beter in kaart brengen van
netwerkzorg legt mogelijk nieuwe gebieden bloot waar de netwerkzorg voor patiënten met
pancreastumoren kan worden verbeterd.

Doel:
Inzichtelijk maken, zonder herkenbaar te zijn als specifiek netwerk, hoe verschillende
pancreasnetwerken in Nederland zijn georganiseerd en hoe wordt samengewerkt tussen het
pancreasziekenhuizen en verwijzende ziekenhuizen
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In kaart brengen hoe de organisatie en samenwerking wordt ervaren door betrokken specialisten
Design:
Cross-sectionele enquête studie met als doelgroep specialisten betrokken bij zorg voor patiënten met
pancreastumoren in pancreasziekenhuizen én de verwijzende centra

Status:
Begin 2022 zullen wij u als specialist betrokken bij pancreaszorg uitnodigen om de vragenlijst in te vullen.

Dit kost u ongeveer 10 à 15 min. Uw antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld. Resultaten over
uw eigen netwerk kunnen desgevraagd aan u worden teruggekoppeld.

Alvast dank voor uw deelname!

Coördinerend onderzoeker:
Jana Hopstaken, arts-onderzoeker Heelkunde, Radboud UMC.
E-mail: Jana.Hopstaken@Radboudumc.nl

Hoofdonderzoeker:
Martijn Stommel, HPB-chirurg, Radboud UMC.
E-mail: Martijn.Stommel@Radboudumc.nl

Update lopende studie: SPHINX
Achtergrond:
Post-ERCP pancreatitis is een bekende complicatie van biliaire self-expandable metal stent (SEMS)
plaatsing bij patiënten met een maligne galwegobstructie. In deze studie onderzoeken we of een
https://mailchi.mp/13ee7c9e7325/xpvi09kpj3?e=de9acd0ddb
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endoscopische sfincterotomie voorafgaand aan de SEMS-plaatsing het risico op pancreatitis vermindert.

Doel:
Deze studie onderzoekt het effect van endoscopische sfincterotomie voorafgaand aan biliaire SEMSplaatsing op het voorkómen van post-ERCP pancreatitis.

Design:
Prospectieve, gerandomiseerde multicenter trial met een totale sample size van 518 patiënten.

Status:
Aantal behaalde inclusies: 245/518 (47%).

Nog slechts 14 inclusies te gaan tot de interim-analyse! De dataverificatie is inmiddels bijna afgerond in
alle deelnemende centra. Zijn er patiënten die in aanmerking komen voor de studie in uw centrum? Denk
dan vooral aan inclusie in de SPHINX-studie!

De studie wordt gecoördineerd door Myrte Gorris (Amsterdam UMC) en Anke Onnekink (LUMC). Anke is
deze zomer gestart als arts-onderzoeker op het gebied van (hereditair) pancreascarcinoom, waarbij zij
ook het SPHINX-team is komen versterken. We hopen in het voorjaar ons doel van 50% van de
randomisaties te halen! Voor vragen kunt u ons altijd laagdrempelig benaderen.

Coördinerende onderzoekers:
Myrte Gorris
E-mail: m.gorris@amsterdamumc.nl
Sein: 06 255 26 704

Anke Onnekink
Mail: a.m.onnekink@lumc.nl

Hoofdonderzoeker:
Jeanin van Hooft
E-mail: j.e.van_hooft@lumc.nl
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DPCG publicaties
van Dam JL, Janssen QP, Besselink MG, et al. Neoadjuvant therapy or upfront surgery for
resectable and borderline resectable pancreatic cancer: A meta-analysis of randomised controlled
trials. Eur J Cancer. 2022; 160: 140-9. doi: 10.1016/j.ejca.2021.10.023.

Groen JV, Michiels N, van Roessel S, et al. Venous wedge and segment resection during
pancreatoduodenectomy for pancreatic cancer: impact on short- and long-term outcomes in a
nationwide cohort analysis. Br J Surg. 2021; 109(1): 96-104. doi: 10.1093/bjs/znab345.

Mackay TM, Dijksterhuis WPM, Latenstein AEJ, et al. The impact of cancer treatment on quality of life
in patients with pancreatic and periampullary cancer: a propensity score matched analysis. HPB
(Oxford). 2021. doi: 10.1016/j.hpb.2021.09.003.

van Dongen JC, van der Geest LGM, de Meijer VE, et al. Age and prognosis in patients with
pancreatic

cancer:

a

population-based

study.

Acta

Oncol.

2021;

22:

1-8.

doi:

10.1080/0284186X.2021.2016949.

van der Heijde N, Lof S, Busch OR, et al. Incidence and impact of postoperative pancreatic fistula
after

minimally

invasive

and

open

distal

pancreatectomy.

Surgery.

2021.

doi:

10.1016/j.surg.2021.11.009.

Groen JV, Smits FJ, Koole D, et al. Completion pancreatectomy or a pancreas-preserving procedure
during relaparotomy for pancreatic fistula after pancreatoduodenectomy: a multicentre cohort
study and meta-analysis. Br J Surg. 2021; 108(11): 1371-9. doi: 10.1093/bjs/znab273.

Zwart MJW, Jones LR, Fuente I, et al. Performance with robotic surgery versus 3D- and 2D-
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laparoscopy during pancreatic and biliary anastomoses in a biotissue model: pooled analysis of
two randomized trials. Surg Endosc. 2021. doi: 10.1007/s00464-021-08805-3.

de Jong EJM, Janssen QP, Simons TFA, et al. Real-world evidence of adjuvant gemcitabine plus
capecitabine vs gemcitabine monotherapy for pancreatic ductal adenocarcinoma. Int J Cancer.
2021. doi: 10.1002/ijc.33916.

Update: registraties
PACAP: prospectief cohort pancreas- en periampullair carcinoom
DPCA
Contactpersoon: Annelie Suurmeijer
PACAP-PROM’s
Contactpersoon: Simone Augustinus
Huidige status: inclusie 2286
PancreasParel
Contactpersoon: Annelie Suurmeijer
Huidige status: inclusie 2228
Expertpanel
Contactpersoon: Leonard Seelen / Thomas Stoop
Huidige status: inclusie >500 LAPC

LAPC Registry: prospectief cohort LAPC
Contactpersoon: Leonard Seelen / Lilly Brada
Huidige status: inclusie 1044

PACYFIC: prospectief cohort pancreascysten
Contactpersoon: Jihane Meziani
Huidige status: inclusie 3572 / 5000 (71%) in 42 centra

PANDORA-1: prospectieve registratie kleine pNET
Contactpersoon: Jeffrey Chen
Huidige status: inclusie compleet, nu follow-up.
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Update: gerandomiseerde studies
PELICAN: inductie chemotherapie en RFA
Contactpersoon: Leonard Seelen / Lilly Brada
Huidige inclusie: 184 / 228 (81%)
EXPECT-2
Contactpersoon: Frederike Dijk / Lilly Brada
Huidige status: inclusies bezig

SPHINX: biliaire stentplaatsing met of zonder papillotomie
Contactpersoon: Myrte Gorris & Anke Onnekink
Huidige inclusie: 245 / 518 (47%)

PREOPANC-2: neoadjuvant FOLFIRINOX vs. neoadjuvante chemoradiotherapie met adjuvante
gemcitabine
Contactpersoon: Kiki Janssen / Coen van Dam (preopanc2.coordinator@erasmusmc.nl)
Huidige status: inclusie januari 2021 afgerond, verwachte analyse eind 2022.

PREOPANC-3: perioperatief vs. adjuvant mFOLFIRINOX voor RPC
Contactpersoon: Eva Verkolf / Coen van Dam (preopanc3@erasmusmc.nl)
Huidige status: inclusies 9/378. Studie open in EMC, AUMC, JBZ, Radboud UMC, Amphia,
Catharina, MST, LUMC. Lokale uitvoerbaarheidsprocedure gestart in alle andere DPCG-centra.

PORSCH trial: stepped wedge implementatie best practice algoritme na pancreasresectie
Contactpersoon: Anne Claire Henry
Huidige status: geaccepteerd voor publicatie in Lancet

PACAP-1 trial: stepped wedge implementatie best-practices in pancreaskanker
Contactpersoon: Simone Augustinus
Huidige status: implementatie best practices afgerond. NB. Wachten op data (primaire uitkomstmaat 1jaarsoverleving, dus uitkomsten niet beschikbaar voor maart 2022)

DIPLOMA trial: minimaal invasieve versus open pancreasstaartresecties voor PDAC
Contactpersoon: Frederique Vissers
Huidige status: inclusie voltooid (wachten op follow-up data)

DIPLOMA-2 trial: minimaal invasieve versus open pancreatoduodenectomie
https://mailchi.mp/13ee7c9e7325/xpvi09kpj3?e=de9acd0ddb
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Contactpersoon: Nine de Graaf
Huidige status: Start 1 januari 2022. Lokale METC-goedkeuring in Amsterdam UMC. Aanvraag lokale
uitvoerbaarheid wordt ingediend: Erasmus MC, LUMC, MST en Catharina ZH, RAKU.

PANDORINA: drain versus geen drain na pancreasstaartresectie
Contactpersoon: Ward van Bodegraven
Huidige status: inclusie 51/280 (18%)

RADAR-PANC: gestandaardiseerde follow up na pancreasresectie
Contactpersoon: Iris van Goor / Paul Andel
Huidige status: inclusie 42/202. NB. Studie open in RAKU, CZE en Amsterdam UMC, aanvraag lokale
uitvoerbaarheid ingediend OLVG en MUMC+

ARCADE: aanvullende SBRT bij een geïsoleerd lokaal recidief PDAC
Contactpersoon: Iris van Goor
Huidige status: inclusie 6/174. NB. Studie open In RAKU en Amsterdam UMC, aanvraag lokale
uitvoerbaarheid loopt in ErasmusMC

PANCOSAR: toepassing van stereotactische ablatieve radiotherapie bij patiënten met
pancreascarcinoom
Contactpersoon: Deesje Doppenberg
Huidige status: inclusie 8/98. NB. inclusies open in Amsterdam UMC en UMCU. Aanvraag loopt
ErasmusMC. KWF-subsidie toegekend.

REMBRANDT trial: pancreatoduodenectomie met Braunse anastomose ter reductie van DGE en
POPF.
Contactpersoon: Jana Hopstaken
Huidige status: voorbereidende fase

TIMEPAN: timing van chemotherapie bij asymptomatisch gemetastaseerd pancreascarcinoom
Contactpersoon: Simone Augustinus
Huidige status: inclusie 2/189. NB: inclusies open in Amsterdam UMC en ErasmusMC. Aanvraag loopt in
overige centra.

Update: overige projecten
https://mailchi.mp/13ee7c9e7325/xpvi09kpj3?e=de9acd0ddb
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PANODE: lymfeklier betrokkenheid pancreaschirurgie
Contactpersoon: Bobby Pranger / Annelie Suurmeijer
Huidige status: dataverzameling eind december afgerond. Eerste versie manuscript verwacht in januari.

SPACIOUS: genomische classificatie ductaal adenocarcinoom gecorreleerd met klinische
uitkomsten
Contactpersoon: Frederike Dijk / Elke van Beek.
Huidige status: SPACIOUS II study ingediend bij de Annals of Surgery. Analyse validatieset (135) en
periampullaire tumoren (70) vergevorderd.

PROPAN: gedeelde besluitvorming profylactische totale pancreatectomie
Contactpersoon: Charlotte van Veldhuisen.
Huidige status: 3e patiënt geïncludeerd. Patiënten aanmelden via c.l.vanveldhuisen@amsterdamumc.nl.

ULTRAPANC: intra-operatieve echo vasculaire betrokkenheid en resectabiliteit BRPC/LAPC.
Contactpersoon: Nynke Michiels.
Huidige status: schrijven manuscript

PREOPANC-4: implementatie van optimale multidisciplinaire management en resectie van LAPC in
Nederland
Contactpersoon: Thomas Stoop.
Huidige status: Inclusie 1/223.
NB. Lokale METC-goedkeuring (nWMO) verkregen in Amsterdam UMC, RAKU & ErasmusMC.
NB. Lokale uitvoerbaarheid ingediend in MUMC+, LUMC, UMCG, Radboud UMC, OLVG, JBZ, CZE &
Isala Klinieken.
NB. To do: Amphia Ziekenhuis, MST, MCL & MCL.

iKnowIt: predictieve biomarkers respons op FOLFIRINOX
Contactpersoon: Fleur van der Sijde.
Huidige status: inclusies compleet, analyses biomarkers en schrijven laatste manuscripten.

PANDIGIPET: rol digitale PET CT bij stadiëring en herstadiëring
Contactpersoon: Gijs Patijn.
Huidige status: inclusie voltooid (Isala & LUMC), analyse gestart.

APPEL5+: kunstmatige alvleesklier voor patiënten na totale pancreatectomie
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Contactpersoon: Charlotte van Veldhuisen en Anouk Latenstein.
Huidige status: manuscript bij coauteurs.

PANCAKE: validatie circulerende predictieve biomarkers op FOLFIRINOX
Contactpersoon: Gaby Strijk
Huidige status: goedkeuring METC Erasmus MC; 16/240 geïncludeerd; studie open in Maasstad, Amphia
& AUMC; lokale uitvoerbaarheid ingediend bij JBZ, LUMC & MUMC+.

PAN-IGS: Next generation sequencing in patients with pancreatic ductal adenocarcinoma ≤60
years
Contactpersoon: Gaby Strijk
Huidige status: : goedkeuring METC Erasmus MC; 58/330 geïncludeerd; studie open in Meander, Sint
Antonius, UMCU, AUMC, Catharina Ziekenhuis, Amphia & Maasstad; lokale uitvoerbaarheid ingediend in
MUMC+, JBZ, LUMC, MST & UMCG.

PANDORA-2: ontwikkeling en implementatie van supportive care interventies ter verbetering QoL
bij pNET
Contactpersoon: Jeffrey Chen.
Huidige status: inclusie 1/100.

LIDOPAN: intraveneus lidocaïne bij pijnlijk pancreascarcinoom of chronische pancreatitis
Contactpersoon: Simone Augustinus / Charlotte van Veldhuisen.
Huidige status: inclusie 8/30.

PERSEUS: patiëntvoorkeuren bij de behandeling van PDAC
Contactpersoon: Marjolein Lansbergen / Ilse Fransen.
Huidige status: voorbereiding (herindiening METC en voorbereidende interviews).

FIBROPANC: preoperatieve lokale bestraling ter preventie van POPF na pancreatoduodenectomie.
Contactpersoon: Annelie Suurmeijer / Leonoor Wismans.
Huidige status: inclusie 19/33.

MITUCASA-studie: Enquête naar organisatie van huidige pancreasnetwerken in Nederland
Contactpersoon: Jana Hopstaken
Huidige status: start dataverzameling begin 2022.
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